
Образац УСВ-1  
Упитник о детету за усвојење 

А. Општи подаци о детету: 

1. име и презиме ______________________________________________________________________________________________________ 

2. пол ______________________________________________________________________________________________________________ 

3. датум и место рођења _______________________________________________________________________________________________ 

4. јединствени матични број грађана ______________________________________________________________________________________ 

5. пребивалиште, односно боравиште _______________________________________________________________________________________ 

6. националност _______________________________________________________________________________________________________ 

7. држављанство _______________________________________________________________________________________________________ 

8. где се дете сада налази: 

   1)  на домском смештају 

   2)  на породичном смештају 

   3)  у сродничкој породици 

   4)  друго (навести где) _______________________________________________________________________________________________ 

9.  породични статус детета: 

   1)  дете које нема живе родитеље 

   2)  дете чији родитељи нису познати или је непознато њихово боравиште 

   3)  дете чији су родитељи потпуно лишени родитељског права 

   4)  дете чији су родитељи потпуно лишени пословне способности 

   5) дете чији су се родитељи сагласили са усвојењем  

10. старатељство над дететом: 

   1)  под непосредним старатељством органа старатељства __________________________________________________________________ 

   2) колективни старатељ ________________________________________________________________________________________________ 

   3) старатељ _________________________________________________________________________________________________________ 

11. здравствени статус детета: 

   1)  опште здравствено стање: 

      а) без особености 

      б) са срчаним сметњама 

      в) са проблемима респираторног тракта 

      г) са неуролошким проблемима 

      д) са епилепсијом 



      ђ) са церебралном парализом 

      е) са проблемима урогениталног тракта 

      ж) остало (навести шта) _____________________________________________________________________________________________ 

   2)  физички или чулни недостаци: 

      а) без особености 

      б) физички хендикеп (који) ___________________________________________________________________________________________ 

      в) оштећење вида (степен) _________________________________________________________________________________________ 

      г) оштећење слуха (степен) ________________________________________________________________________________________ 

      д) остало ________________________________________________________________________________________________________ 

   3) психо-физички развој: 

      а) у границама нормале 

      б) на доњој граници нормале 

      в) специфична одступања у развоју појединачних функција 

      г) заостајање у развоју које се може надокнадити 

      д) одступање у развоју трајне природе 

      ђ) дете није тестовно испитано 

   4) интелектуални развој: 

      а) у границама нормале 

      б) на доњој граници нормале 

      в) псеудозаосталост 

      г) лака ментална ретардација 

      д) умерена ментална ретардација 

      ђ) тежа и тешка ментална ретардација 

      е) дете није тестовно испитано 

   5) моторни развој: 

      а) у складу са узрастом  

      б) заостајање у развоју покрета 

      в) хиперактивно 

   6) социјални развој: 

      а) у складу са узрастом 

      б) недовољно социјализовано за узраст 

      в) не може се проценити 

   7) емоционални развој: 

      а) без особености 

      б) јако мирно, повучено, одсутно 



      в) раздражљиво 

      г) јако изражена потреба за физичким контактом 

      д) аутистични начин реаговања 

      ђ) не може се проценити 

   8) развој говора: 

      а) у складу са узрастом 

      б) поремећај говора 

      в) заостао говорни развој 

      г) не може се проценити 

   9) прогноза психо-физичког развоја: 

      а) очекује се развој у границама нормале за узраст 

      б) очекује се трајно заостајање у развоју 

      в) не може се дати поуздана прогноза 

   

Б. Подаци о родитељима детета:  

1. име и презиме: 

1) мајка _____________________________________________________________________________________________________________ 

2) отац _______________________________________________________________________________________________________________ 

2. датум и место рођења: 

1) мајка _____________________________________________________________________________________________________________ 

2) отац _______________________________________________________________________________________________________________ 

3. јединствени матични број грађана: 

1) мајка _____________________________________________________________________________________________________________ 

2) отац _______________________________________________________________________________________________________________ 

4.  пребивалиште, односно боравиште: 

1) мајка _____________________________________________________________________________________________________________ 

2) отац _______________________________________________________________________________________________________________ 

5.  националност: 

1) мајка _____________________________________________________________________________________________________________ 

2) отац _______________________________________________________________________________________________________________ 

6.  држављанство: 

1) мајка _____________________________________________________________________________________________________________ 



2) отац _______________________________________________________________________________________________________________ 

7.  школска спрема: 

1) мајка _____________________________________________________________________________________________________________ 

2) отац _______________________________________________________________________________________________________________ 

8.  запосленост: 

1) мајка _____________________________________________________________________________________________________________ 

2) отац _______________________________________________________________________________________________________________ 

9.  здравствено стање: 

1) мајка _____________________________________________________________________________________________________________ 

2) отац _______________________________________________________________________________________________________________ 

10.  социјалне дисфункције: 

1) мајка _____________________________________________________________________________________________________________ 

2) отац _______________________________________________________________________________________________________________ 

   

В. Подаци у одлуци о општој подобности детета да буде усвојено:  

1) датум налаза и стручног мишљења психолога 

   ___________________________________________________________________________________________________________________ 

2) датум налаза и стручног мишљења педагога 

   ___________________________________________________________________________________________________________________ 

3) датум налаза и стручног мишљења соц. радника 

   ___________________________________________________________________________________________________________________ 

4) датум налаза и стручног мишљења правника 

   ___________________________________________________________________________________________________________________ 

5) датум налаза и стручног мишљења лекара 

   ___________________________________________________________________________________________________________________ 

6) датум налаза и стручног мишљења других овлашћених установа 

   ___________________________________________________________________________________________________________________ 

7) број и датум доношења одлуке о општој подобности детета да буде усвојено: _____________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________________________________________________ 

   



Г. Подаци о органу старатељства:  

1) назив ______________________________________________________________________________________________________________ 

2) адреса ____________________________________________________________________________________________________________ 

3) број телефона _______________________________________________________________________________________________________ 

4) е-маил адреса ______________________________________________________________________________________________________ 

5) број упитника _______________________________________________________________________________________________________ 

6) датум састављања упитника __________________________________________________________________________________________ 

7) потпис овлашћеног лица _______________________________________________________________________________________________ 

8) печат органа старатељства ___________________________________________________________________________________________ 
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